
 

 YOUNG INTERNIST SWEDEN
 SVENSK INTERNMEDICINSK FÖRENING

Tips när du ska söka SK-kurser!

Har du nyligen blivit legitimerad? Eller är du erfaren ST-läkare? Oavsett svaret är det dags att 
ansöka SK-Kurser! Sista anmälningsdag är 1:a maj/oktober! 

SK-kurser är statligt finansierade kurser avsedda för läkare under specialiseringstjänstgöring i 
Sverige. De utlyses 2 gånger om året (vår/hösttermin). Kurserna är avgiftsfria för kliniken men din 
klinik står för ledighet/lön samt eventuella rese- och logikostnader. Din närmsta chef måste därför 
godkänna att du ansöker till kurserna. Du kan söka 2 kurser per termin, var noggrann med ditt val!

Det finns två typer av kurser:
• Kurser med omvänd turordning som är avsedda för nylegitimerade läkare (d v s de med 

kortast tjänstgöringstid efter legitimation blir antagna i första hand) 
• Kurser med rak turordning för mer erfarna ST-läkare (d v s de med längst tjänstgöringstid 

efter legitimation blir antagna i första hand)

Tidigare kursers söktryck:  
https://utbildning.socialstyrelsen.se/mod/book/view.php?id=944&chapterid=162
T ex: för att komma in på "Akut internmedicin" (kurs med omvänd turordning) våren 2019 behövde du ha 
jobbat kortare än 4 månader från legitimation. 

Är du behörig att ansöka till SK-kurser?

Du kan ansöka till SK-kurser om du är läkare, har svensk läkarlegitimation och just nu gör din 
specialiseringstjänstgöring i Sverige, oavsett anställningsform (d v s även under vikariat). Vi 
rekommenderar att du väljer vilka kurser du ska söka i samråd med din handledare. När du 
planerar - tänk på hur kursen passar in i din ST-plan (rätt specialitet och vilka delmål som uppfylls) 
samt hur dina chanser är att komma in beroende typ av kurs (omvänd/rak turordning). 

Vad händer sen?

Du får ett mail när antagningsprocessen är klar och du får då logga in på Socialstyrelsens hemsida
där du bekräftar plats eller reservplats. Om du inte har blivit antagen kan du söka i kurskatalogen 
efter kurser med restplatser och se om någon av dem passar in i din ST-plan. Läs gärna 
Socialstyrelsens praktiska information samt kurskatalogen som nås via länk nedan:
http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/ansoktillsk-kurser/om-ansokan-sk-kurser
https://utbildning.socialstyrelsen.se/totara/reportbuilder/report.php?id=76

Lycka till!
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